Nyomtasd, másold, terjeszd!

Dühösek a polgáriak
az áramkimaradások miatt

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A hajdú-bihari város Facebook-csoportjaiban egyre többen számolnak be
arról, hogy milyen károkat tulajdonítanak a gyakori áramszüneteknek.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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A Velencei-tónál és a Balatonnál is kemény harc folyik a kormányközeli agresszív befektetők és a kispénzű emberek között, akik szeretnék, ha továbbra is lehetne ingyen fürdeni a legnagyobb tavainkban. Az utóbbi hónapokban már négy Balaton-parti polgármester mondott le, ami azt jelzi, valami
nagyon nincs rendben a magyar tenger környékén.
Agárd–Gárdonyban, a velencei-tavi Popstrand mellett azért tüntettek az elmúlt
hétvégén, hogy ne építsék be a település partszakaszait. Az ügy előzménye,
hogy Tóth István fideszes polgármester
a veszélyhelyzet miatt kapott különleges felhatalmazását felhasználva eladott
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

„Ma is néztük a párommal, ahogy pislákol
a világítás. Ez évek óta tart. LED-es égőt már
nem teszek be, mert tönkremegy, és cserélik
ugyan, mert garanciás, de már én szégyellem
visszavinni – írta SZ. J.
Hűtőjének elromlását, valamint a keltetőgépben tartott tojások befulladását (a bennük
fejlődő csibék elpusztulását) tulajdonítja a
településen történt áramkimaradásoknak F. I.
Számos kommentelőnél még nem keletkezett anyagi kár, de nem hiszik el az E.ON
érvelését: szerintük igenis tönkre mehetnek a
készülékeik az áramkimaradások miatt.
Cs. N. úgy véli, hogy „akkor a polgáriak
sem kötelesek szünetmentesen fizetni az
áram díját.
Volt olyan vélemény is a polgáriak körében,
hogy tömegesen kellene a fogyasztóvédelemhez fordulniuk az állandóan problémákat
okozó áramszünetek miatt. Természetesen,
amennyiben ez megtörténik, részletesen beszámolunk róla.

Forrás: debreciner.hu

Felháborodást váltott ki az olvasóik körében
a Debreciner internetes újság cikke, amelyben megírták: habár az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálata elnézést és
a karbantartási munkálatok végéig türelmet
kért a polgáriaktól, a Tóth József (DK) polgármesternek a gyakori áramkimaradások kapcsán írt levelükben úgy fogalmaztak, hogy
folyamatos, nem pedig szünetmentes szolgáltatásra kötelesek.
A Debreciner közösségi oldalán, valamint
különböző Facebook-csoportokban számos
polgári lakos nyilvánította ki a véleményét az
E.ON válaszával kapcsolatban.
Sokan arról számoltak be a kommentjeikben, hogy a cég állításával ellentétben komoly anyagi káruk keletkezett már több alkalommal is az áramszünetek miatt. Volt, akinek
megromlott az összes hűtőben tárolt élelmiszere, de olyanok is előálltak a panaszaikkal,
akiknek valamilyen elektromos berendezésük, készülékük hibásodott meg.
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csaknem 3 ezer négyzetméter területet a
tóparton, s egyben kezdeményezte, hogy
annak beépíthetőségét módosítsák.
A tüntetők petícióval tiltakoznak a
tervezett lépések ellen, és ennek részeként követelik, hogy az önkormányzat
a tóparttól számított 30 méteres sávban semmilyen épület építését ne engedélyezze, helyette
építsen ki a parton sétányokat
és biztosítson fürdőhelyeket.
Azt is követelik, hogy a fizetős
strandokon – a korábbi rendnek megfelelően – tegyék lehetővé a szabad bejárást 18
órától kezdődően, és ne zárják
le azok partjait a közösség elől
éjszakára.
A Balaton környékén is ádáz
harc folyik az Orbán Viktor csa1

kat településvezetőként már nem tudjuk
megállítani, így a testület a lemondásával
szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a veszélyekre.”
Nemrégiben mondtak le a polgármesterek Balatonszepezden, Balatonfűzfőn, Balatonszemesen, ami azt jelzi,
hogy valami tényleg nagyon nincsen
rendben a magyar tenger környékén.
A Velencei-tó szabad strandjainak
megőrzéséért indított tiltakozást itt lehet
aláírni:
https://szabad.ahang.hu/petitions/
a-velencei-to-szabad-es-tiszta-partjaert

A többség újra belépne az EU-ba
Noha az Orbán-kormány elmúlt tíz évének retorikájában meghatározó
szerepet játszott a Brüsszel-ellenes kommunikáció, a magyarok csaknem
kétharmada (64 százaléka) még mindig az EU-tagság mellett szavazna –
derül ki a Publicus Intézet felméréséből.
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Forrás: www.hang.hu, www.hvg.hu

Nincs utánpótlás tanárokból

Alig több mint 6400-an nyertek felvételt idén
pedagógusképzésre, ami az elmúlt évek egy
újabb negatív rekordja. Idén már a jelentkezők
száma is rekordalacsony volt, 37 százalékkal
(!) voltak kevesebben, mint 2019-ben.
A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ)
alelnöke, Totyik Tamás szerint a helyzet rémisztő. A PSZ becslései szerint átlagosan

a tanárszakos egyetemisták mintegy fele
szerez oklevelet, s még közülük sem biztos,
hogy mindenki tanárnak áll. Ráadásul a pedagógusszakmában jelentős a korai pályaelhagyás; azok közül, akik diploma után rögtön
iskolában kezdenek dolgozni, sokan már az
első egy-két évben, az első minősítő vizsga
előtt meggondolják magukat.

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP társelnökei) arra
kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor
küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA) 1401
Budapest, Pf. 152. címére várják.
2

Forrás: www.nepszava.hu

Az elmúlt öt évhez képest mintegy harmadával csökkent a pedagógus
szakokon továbbtanulók aránya, a szakmai szervezetek aggódnak.

Az ellenzéki pártok szavazói közül a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum
és az MSZP–Párbeszéd hívei markánsan,
átlagosan tízből kilencen uniópártiak, de
még a jobbikosok hatvan százaléka is a
csatlakozásra voksolna. A kormánypár-

tiaknál ez az arány csak 44 százalék, 38
százalékuk pedig ellenzi a tagságot.
Arról, hogy Magyarországgal szemben jelenleg is vizsgálat zajlik az demokrácia és jogállamiság normáinak
megsértése miatt, a lakosság csaknem
háromnegyede hallott. Ötvenkét százalék valamilyen szinten jogosnak tartja az
eljárást, s csak a megkérdezettek kevéssel több, mint harmada szerint nincs ok
erre. A Fidesz–KDNP-sek 80 százaléka
úgy véli, hogy jogtalan a vizsgálat, míg
az ellenzékiek közül a jobbikosok a leginkább kételkedők ezzel kapcsolatban, de
ötből négyen még így is jogosnak tartják.
Forrás: www.nepszava.hu

Egyre több az egyházi iskola
Tovább emelkedett a felekezetek által fenntartott iskolák száma, az ilyen
intézményekbe járó diákok aránya pedig megkétszereződött 2010 óta.
Jelentősen megugrott az egyházi fenntartásban működő oktatási intézmények száma
az elmúlt nyolc-tíz évben, általános iskolából
például 197-et, gimnáziumból 108-at működtettek az egyházak a 2010/2011-es tanévben,
2019-re viszont már 378-at, illetve 172-t – derült ki a legújabb Köznevelési statisztikai évkönyv, illetve a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) friss adataiból. Az óvodáknál is hasonló a
helyzet: tíz éve még 141 óvoda működött egyházi fenntartásban, tavaly már a duplája, 282.
Az egyházi intézményekbe járó gyermekek,

diákok száma is jelentősen megemelkedett.
2010-ben még 12,4 ezer gyerek járt egyházi
oviba, idén már 26,9 ezer. Az általános iskolások közül tíz éve 50 ezren tanultak felekezeti
iskolában, a 2019/2020-as tanévben már 111,7
ezren. Az egyházi fenntartású gimnáziumokba
járó középiskolások száma 2010-ben 37 ezer
volt, idén 54,9 ezer, ez a gimnazisták egynegyede.
A 2021-es költségvetésben az egyházi és
civil fenntartóknak az ideinél 20 milliárd forinttal magasabb támogatást biztosít az állam.
3

Forrás: www.nepszava.hu

ládjához (veje, Tiborcz István) és baráti
köréhez (Mészáros Lőrinc) tartozó vállalkozók és a tóparti lakosság között. Az
agresszív vállalkozók ugyanis minden
talpalatnyi területet el akarnak foglalni,
legtöbb esetben elzárva a szabad bejárást a tóhoz.
Július 22-én mondott le tisztségéről
Szigliget független polgármestere, Balassa Balázs, és feloszlatta magát az önkormányzat négy független tagból álló
képviselő-testülete is. Indokként ezt írta:
„Bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel
szemben úgy érezzük, védtelenek vagyunk. Úgy látjuk, ezeket a folyamato-

